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Ezt a klasszikus szállóigét választotta
mottójául az a (kiállítás, amely 1984. de
cember 17-én nyílt meg a Nemzeti Le
véltári Nap keretében a Budavárban.
Egyedülálló kiállítás volt ez, hiszen a
magyar levéltárügy itörténete során első
ízben szerepeltek önálló kiállításon ira
tok, amelyeket tíz évszázad levéltári
emlékeiből válogattak a magyarországi
levéltárak.
A kiállítás nyitó irata, első darabja
III. Béla 1181-ből származó magánjogi
vonatkozású oklevele volt, amelyben a
király a hivatali írásbeliség bevezeté
sét szorgalmazza. Ezt követően a kirá
lyi kancellária (amely az írásos ügyin
tézés első hivatala volt) különböző ko
rokból származó, az írásbeliség fejlő
dését is bemutató emlékei következtek.
Láthattunk gyönyörű kiállítású függő
pecsétes, királyi aláírással ellátott ok
leveleket, családi levéltárakból szárma
zó biirtokleveleket, gazdasági számadá
sokat, magánleveleket és az újabb ko
rok írásbeliségét dokumentáló jegyző
könyveket, szerződéseket, szabályrende
leteket, statisztikai összeállításokat és
különböző céllal készített (kataszteri,
vízgazdálkodási, etnográfiai) térképeket'.
A történelemmel foglalkozó szakem
berek és a itörténelem iránt érdeklődők
számára bizonyára rendkívüli élmény
volt látni a tihanyi kolostor alapítóle
velét 1055-ből. Ez az első eredetiben ránk
maradt oklevél és ez tartalmazza a leg
régibb összefüggő magyar nyelvemlé
ket és több szavunkat.
A Magyar Országos Levéltár kiállí
totta legrégibb oklevelét: a veszprémvöl
gyi apácamonostor 1109-ből származó
alapítólevelét. Ugyancsak az Oirszáigos
Levéltár gyűjteményéből láthattuk II.
András király 1221-ből fenn maradt
aranybulláját.
A kuriozitásoknál maradva említsük
meg Luther Márton 1542-ben íródott

eredeti végrendeletét, amely az Evan
gélikus Országos Levéltár gyűjteményé
ből került a kiállításra.
Hadtörténelmünk írásos emlékeit né
hány speciális katonai iratfajta — kü
lönböző történelmi korok katonai eskü
je, végelbocsájtási okmány („obsitlevél"),
hadrend, parancs! — képviselte.
A levéltári kiállításon az iratokat tár
gyak gyűjteménye követte. A Magyar
Országos Levéltár házi múzeumából át
hozott régiségek a levéltári és levéltá
ros munka tárgyi emlékei közül kerül
tek ki. Érdekes látnivaló volt a 18. szá
zad végi iratszekrény a zárható láda
fiókkal, a 19. századi fém térképtok,
zárható rózsafa olklevél-ládika, az író
pulpitus, a karos szárazbélyegző, de az
1944-ből megmaradt, földbe ásható ok
mányőrző ólomdoboz is. A különböző
időszakokból származó palliumok, dek
lik, gurtnik mellett ott álltak a modern
berendezési tárgyak, segédeszközök, így
a Dexion—Salgó elemekből épített áll
vány és a papírdoboz.
A kiállítás végén néhány összefoglaló
adat informált a levéltáraikról és sok
rétű tevékenységükről.
A kiállítást a különböző levéltári ki
adványok gyűjteménye zárta. Ezek egy
részt levéltári -segédletek: fond jegyzé
kek, repertóriumok, lajstromok, forrás
kiadványok, de gazdagítják a sort hely
történeti feldolgozások, monográfiák is.
A Nemzeti Levéltári Nap keretében a
délelőtti kiállításmegnyitás után (Ember
Győző akadémikus, a Magyar Országos
Levéltár ny. főigazgatója nyitotta meg)
délután tudományos ülésszakon (amelyen
Köpeczi Béla művelődésügyi miniszter
mondott megnyitó beszédet) érdekes
előadásokat hallhattunk a szakág álta
lános helyzetéről és speciális területei
ről, a levéltárosok gondjairól, problé
máiról.
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